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Plano de Aula  

AUTOR: ACRACCS – CISV (adaptado) 

PAÍS: Itália 

TÍTULO: Comida em movimento  

FAIXA ETÁRIA 
ALUNOS: 

11 a 18 anos 

TEMA: Viagens dos alimentos, Cadeias de abastecimento alimentar 

DURAÇÃO: 180 minutos 

 
 

Competências: 

 Comunicação na língua materna; 
 Competências básicas em ciência e tecnologias e competências matemáticas; 
 Aprender a conhecer; 
 Competências sociais e cívicas; 

 Espírito de iniciativa e empreendedorismo. 
 

Objetivos: 

 Perceber que do produtor ao consumidor, os alimentos passam por muitos 
intermediários; refletir sobre o impacto negativo que isto poderá ter; 

 Compreender o conceito de cadeia de abastecimento alimentar e ser capaz de 
aplicar o conceito a determinados tipos de alimento; 

 Obter informações sobre a exploração de recursos e de agricultores pelas grandes 
empresas multinacionais; 

 Descobrir as diferentes relações que existem entre produtores e consumidores. 
 

Atividades: 

Aula 1 – Por onde passam os alimentos desde o processo de produção até ao nosso 
consumo? 
 

Passo 1 – Peça aos alunos que escolham um alimento que consomem regularmente 
(ex. fruta, iogurte, chocolate, etc.); 
 
Passo 2 – Recorrendo ao rótulo dos produtos e à internet peça aos alunos que 
investiguem a viagem dos ingredientes utilizados nos alimentos que escolheram no 
Passo 1. Quantas interações existiram desde o início da produção até à 
comercialização? Qual o impacto nos custos do produto, na frescura, na poluição do 
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planeta? Debatam sobre possíveis causas para a existência de tantos passos de 
produção e de tantos intermediários envolvidos. 
 

Aula 2 – Descubram a proposta do quilómetro zero  
 

Passo 1 – Apresente a proposta “quilómetro zero” aos alunos (ver fontes de informação 

em baixo); 
 
Passo 2 – Peça aos alunos que se dividam em dois grupos – um grupo a favor do 
quilómetro zero, um grupo contra o quilómetro zero. Modere um debate em que os 
dois grupos discutam quais os aspetos positivos e os aspetos negativos desta 
proposta. 
 
Passo 3 – Será que é possível que tudo o que consumimos seja produzido 
localmente? Discutam os produtos alimentares em que esta proposta pode ser 
aplicada e aqueles em que tal não é possível. 

 
Aula 3 – Cadeias de fornecimento longas vs curtas 
 

Passo 1 – Utilizando como exemplo o café, peça aos alunos que identifiquem os 
intermediários que podem intervir entre um produtor e um consumidor e discutam 
o impacto que estes intermediários têm no preço; 
 
Passo 2 (OPCIONAL) – Implemente a dinâmica “O Jogo da Cadeia do Café” (Ficha de 

Atividade nº1 em anexo); 
 
Passo 2 – Discutam o poder que algum dos intermediários podem ter quando atua 
num contexto de monopólio ou oligopólio; qual é a sua influência nos sistemas e 
modos de produção, no consumo, nos preços de mercado e na percentagem que é 
paga ao produtor? Mostre aos alunos dois pequenos vídeos sobre exemplos nos 
países desenvolvidos (http://www.rtp.pt/noticias/pais/suinicultores-unidos-contra-
a-politica-de-precos-da-sonae_v882252) e em Desenvolvimento 
(https://youtu.be/zEN4hcZutO0 - em inglês). 
 
Passo 3 - Peça aos alunos que façam uma pequena investigação sobre se na sua 
cidade há alguma alternativa que privilegie o contacto direto com os produtores 
(cooperativas de consumo, comércio justo, cooperativas de produtores com venda 
direta ao público, etc.). Peça aos alunos que organizem um seminário com 
representantes dessas alternativas ou que elaborem entrevistas para depois 
produzirem um vídeo ou escreverem um artigo para o jornal local.  

 
Questões para discutir: 

- De onde vêm os alimentos que ingerimos? 
- Que percentagem do preço de um produto é recebida pelo produtor/agricultor? 
Será que a distribuição de valor dentro da cadeia de abastecimento é justa? 

http://www.rtp.pt/noticias/pais/suinicultores-unidos-contra-a-politica-de-precos-da-sonae_v882252
http://www.rtp.pt/noticias/pais/suinicultores-unidos-contra-a-politica-de-precos-da-sonae_v882252
https://youtu.be/zEN4hcZutO0
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- Qual o impacto de optar por consumir produtos locais? 
- Partindo da reflexão sobre as cadeias de comércio internacionais, serão justas as 
relações comerciais entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento? 

 

Materiais e equipamentos necessários: 
- Projetor e colunas para mostrar vídeos 
- Ligação à internet  
 

Ferramentas de Ensino: 

- Informações sobre “quilómetro zero”: 
- Português 
 http://km0montemorense.blogspot.pt/p/conceito-km0_1.html  
 http://www.publico.pt/temas/jornal/tudo-o-que-comemos-a-50-km-de-

lisboa-25632668  
- Inglês: 
 http://healthpopuli.com/2014/04/15/zero-kilometers-and-the-future-of-

food/  
 - Espanhol: 

http://cocinayvino.net/gastronomia/especiales/1549-en-que-consiste-la-
tendencia-kilometro-cero.html  
http://ounae.com/slow-food-alimentacion-sostenible/   

- Vídeo RTP “Suinicultores unidos contra a política de preços da Sonae” - 
http://www.rtp.pt/noticias/pais/suinicultores-unidos-contra-a-politica-de-precos-da-
sonae_v882252) 
- Vídeo “First taste of chocolate in Ivory Coast” (EN) - https://youtu.be/zEN4hcZutO0  
 

Sugestões: 
Poderá também fazer uma sessão de cinema exibindo o documentário “Food Inc. / 
Comida SA”. 
O documentário retrata a indústria alimentar americana e faz uma abordagem profunda 
sobre o modo de produção dos alimentos que estão disponíveis nas prateleiras dos 
supermercados e nas nossas mesas. O filme procura fazer uma crítica a esse sistema, 
que em busca do aumento da produtividade e do lucro, cria e abate os animais de forma 
desumana, utiliza hormonas e antibióticos nesses animais, insere organismos 
geneticamente modificados nos nossos alimentos e uma série de outras componentes 
que contribuem para o aumento da sua contaminação. 
Documentário disponível no youtube (legendas em português do Brasil - 
https://youtu.be/_bFQHXCtn3Y - Duração: 1 hora e 34 minutos 

 
 

Nota: Links indicados no documento consultados em março de 2016  

http://km0montemorense.blogspot.pt/p/conceito-km0_1.html
http://www.publico.pt/temas/jornal/tudo-o-que-comemos-a-50-km-de-lisboa-25632668
http://www.publico.pt/temas/jornal/tudo-o-que-comemos-a-50-km-de-lisboa-25632668
http://healthpopuli.com/2014/04/15/zero-kilometers-and-the-future-of-food/
http://healthpopuli.com/2014/04/15/zero-kilometers-and-the-future-of-food/
http://cocinayvino.net/gastronomia/especiales/1549-en-que-consiste-la-tendencia-kilometro-cero.html
http://cocinayvino.net/gastronomia/especiales/1549-en-que-consiste-la-tendencia-kilometro-cero.html
http://ounae.com/slow-food-alimentacion-sostenible/
http://www.rtp.pt/noticias/pais/suinicultores-unidos-contra-a-politica-de-precos-da-sonae_v882252
http://www.rtp.pt/noticias/pais/suinicultores-unidos-contra-a-politica-de-precos-da-sonae_v882252
https://youtu.be/zEN4hcZutO0
https://youtu.be/_bFQHXCtn3Y
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Ficha de Atividade 1 – “O Jogo da Cadeia do Café”  

O Jogo da Cadeia do Café1 

Material: 

 250g de café 

 Cópia dos cartões de encenação 

 Quadro / Flipchart 

 Marcadores 
 
Duração aproximada: 1 hora 
 
Instruções: 
 

1. Dividir os participantes em 5 grupos. Explicar que cada grupo assumirá o papel dos atores 

envolvidos no processo que traz o café das plantações no Uganda para as suas mesas de 

refeição. Dar a cada grupo um cartão de encenação. 

2. Pedir a uma pessoa para ler o cartão de encenação do seu grupo em voz alta para os 

restantes grupos. Dar a cada grupo 5 minutos para pensar sobre o seu “papel” (descrito no 

cartão). Como é que eles se sentem? Com que tipo de problemas é que eles pensam 

confrontar-se? Que pontos fortes é que eles têm como grupo? 

3. Mostrar o café. Dizer ao grupo que o pacote custa 2,60€ no supermercado. Os grupos devem 

discutir durante 5 minutos quanto é que devem receber do preço de venda (isto não deve 

ser uma discussão sobre quanto é que os participantes pensam que as pessoas efetivamente 

ganham, mas antes sobre quanto é que lhes é devido pelo trabalho que desenvolvem). 

(Entretanto, desenhe no quadro/flipchart a seguinte tabela, não preenchendo os valores 
indicados na última coluna “Proporção Real”: 
 

 Proporção 
Inicial 

Proporção 
Negociada 

 Proporção Real 

Produtores    0,24€ 

Exportadores    0,23€ 

Distribuidores/Transportadoras    
1,48€ 

Torrefação    

Retalhistas/Comerciantes    0,65€ 

TOTAL    2,60€ 

 
4. Pedir a cada grupo para dizer quanto é que deve receber. Encoraje-os a justificar as suas 

reivindicações. Registe cada quantia na Flipchart/quadro na coluna da “Proporção Inicial”. 

                                                 
1
 Adaptado de ISU & Reviravolta “Rede Nacional de Consumo Responsável – Fichas Didático-Pedagógicas” baseado em “The 

Coffee Chain Game, an Activity on Trade for Participants aged 14 and Upwards” (1994) OXFAM – Working for a Fairer World 
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5. Some a quantia e provavelmente verificará que o total é bem maior do que os 2,60€. Peça a 

cada grupo que negoceie a sua posição, até que todos cheguem ao preço de 2,60€. Porque é 

que eles sentem que lhes deveria ser paga essa quantia? Há algum grupo que tenha ficado 

com a sensação de que obteve uma margem de lucro maior? Encoraje os participantes a 

discutirem entre si. 

6. Quando os grupos chegarem a um consenso, registe cada quantia negociada na flipchart/ 

quadro na coluna de “Proporção Negociada”. 

7. No final, anuncie as proporções reais que cada grupo recebe em cada fase do processo de 
produção, escrevendo no quadro os valores indicados na coluna “Proporção Real”. 

 
 
Nota: Todos estes números referem-se ao café ugandês (preço do pacote de café em grão 250g da 
marca mais vendida em Portugal é 2,60€ em 2016). Sendo os dados da produção calculados a partir 
dos referidos no estudo da FAO de 2012 “Monitoring African Food and Agricultural Policies: Analysis 
of incentives and disincentives for coffee in Uganda” . 
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Cartões de Encenação 
 

Torrefatores 
Compram os grãos de café 
„verde“ a uma transportadora 
e misturam as diferentes 
variedades de grão, de modo 
a obter um „Lote“. 
Torram e processam os grãos 
de modo a obter café 
„instântaneo“, que depois 
embalam e vendem aos 
retalhistas/comerciantes. É 
um negócio muito 
competitivo pelo que têm de 
dispender grandes somas de 
dinheiro para publicitar as 
suas marcas junto do público 
e conceber uma embalagem 
atrativa. 
Precisam de investir dinheiro 
constantemente para 
melhorar o sabor do lote e 
continuar à frente da 
competição. 

Transportadores 
Compram os bagos de grão 
„verde“ de café aos 
exportadores; carregam estes 
bagos nos navios, e 
transportam-nos para 
Portugal, onde os vendem ao 
torrefator de café. 
Têm de pagar a pessoal 
altamente especializado para 
operar os navios. 
Há riscos envolvidos e têm de 
fazer seguros do navio e da 
carga bem como pagar o 
combustível. 
Precisam igualmente de pagar 
taxas portuárias e de 
importação do café. 

Produtores de Café 
Vivem numa parte rural do Sul 
do Uganda e têm cerca de 1 
hectare de terra que cultivam. 
A principal fonte de 
rendimento é a produção e 
venda de café. 
Plantam árvores de café e 
arrancam as ervas daninhas 
do solo à volta delas de modo 
a que o café não tenha de 
competir com outras plantas. 
As árvores requerem muito 
trabalho e atenção regular. É 
preciso conservá-las 
devidamente podadas para, 
assim, produzirem bons 
frutos. 
Fazem a colheita dos bagos de 
café à mão, quando eles estão 
vermelhos e maduros.  
Secam-nos ao sol e     
vendem-nos a um comprador 
visitante. O dinheiro que 
ganham com o café é 
essencial para pagar a 
educação dos filhos e as 
despesas de saúde familiares.  
A cada 15 anos precisam de 
comprar novas semenes para 
substituir as velhas árvores. 

Exportadores de Café 
Visitam os produtores para 
lhes comprar o café. Os 
produtores estão dispersos 
por uma grande área, pelo 
que têm de pagar o 
transporte e o combustível 
para ir carregar o café. 
A fábrica processa os bagos de 
café para extrair deles os 
„grãos verdes“. Seleciona (ou 
„classifica“) os grãos,   
embala-os em sacos e 
transporta-os pela costa, onde 
depois os vende a uma 
transportadora.  
O Uganda é um país cercado 
por terra (é interior), e  para 
chegar à costa têm de pagar 
pesadas taxas de transporte 
por caminho de ferro. 
O mercado do café é 
imprevisível e, por isso, às 
vezes, têm de pagar para 
manter o café armazenado. 
Precisam igualmente de 
dinheiro para renovar e 
reparar a maquinaria da 
fábrica, que é cara, e de pagar 
a pessoas especializadas para 
as manusear. 

Retalhistas/Comerciantes 
Compram os grãos de café 
„verde“ a um grosssita (o 
Torrefator). Armazenam o 
café até precisarem dele; 
marcam um preço; colocam-
no no expositor e vendem-no 
ao cliente. 
Têm de pagar rendas elevadas 
para vender os produtos 
numa localização competitiva. 
Têm de tornar a loja atrativa, 
o que significa uma decoração 
cara, e precisam de formar e 
pagar a uma extensa força de 
vendas para fornecer um bom 
serviço ao cliente. 


